…in dankbaarheid voor alle samenkomen, smeden en bouwen
aan dat wat groter is dan tijd en sterker dan alles wat voorbijgaat…
uitnodiging open vergaderingen
van de nieuw te vormen
parochie

Een parochie wordt gedragen door veel vrijwilligers.
Ze doen dat sinds lang, of nog maar pas.
In stilte of liever uitdrukkelijk.
Af en toe een beetje, of toch wel mateloos.
Keer op keer, of enkel per gelegenheid.
Maar dit hebben ze gemeen:
allemaal zijn het mensen die
de handen in elkaar slaan
en willen werken aan een parochie,
aan een christen-gemeenschap in deze wereld.

Van vier bestaande kerkplekken nu één nieuwe parochie vormen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Het is ‘een groeiproces dat je slechts kan ervaren door jezelf daarin in te schakelen:
enkele ruige evangelieteksten omzetten in schuchtere pogingen in je eigen leven,
met enkele mensen bouwen aan een andere mentaliteit,
proberen Christus’ grote droom in kleine daden om te zetten…
Dat is een weg met hoogten en laagten, met veel menselijk geknoei en nog meer goddelijk geduld.
Een proces van tere, broze bindweefsels: vreemde gezichten die vrienden worden vanuit dat onuitroeibaar verhaal.’
In de groei naar nieuwe parochie beslisten we dan ook om de komende maanden
een aantal vergaderingen van enkele werkgroepen (of een bundeling van werkgroepen) te laten doorgaan
over de grenzen van de kerkplekken heen én deze vergaderingen open te stellen voor iedereen.
Dat is een poging om elkaar te leren kennen, om van elkaar inspiratie op te doen,
om bestaande vrijwilligers de kans te geven hun engagement opnieuw te bekijken,
om na te gaan op welke domeinen we kunnen samenwerken en elkaar verrijken,
om wie die benieuwd is de kans te geven eens te luisteren wat de werkgroep inhoudt,
en vooral : om wie zich reeds engageert te bedanken…
In deze open vergaderingen zijn vaste werkgroepleden welkom
en eveneens mensen die eerst eens willen proeven.
Graag je aanwezigheid melden via info@parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
(of aan pastoor Piet, diaken Guido, Johan Van de Sande of Sanne).
Vrijdag 19 mei om 15 uur :
Geloofsgesprekken

Woensdag 21 juni om 19u30 :
Vormselcatechese.

Vrijdag 9 juni om 19u30 :
Kindernevendienst.
Maandag 12 juni om 17u15 :
Redactieraad parochiebladen.
Maandag 12 juni om 19u30 :
Liturgie (gezinsvieringen, liturgische werkgroep, …).
Dinsdag 20 juni om 19u30 :
Diakonie (ziekenzorg, broederlijk delen,
welzijnszorg, rouwzorg, communiedelers,
onthaalmedewerkers, medewerkers LOI ….)

Woensdag 16 augustus om 19u30 :
Doopcatechese.

Donderdag 24 augustus om 19u30 :
Cursisten ‘pastoraal medewerker’,
‘School voor geloofsverdieping, …

Maandag 4 september om 19u30 :
Homilie

